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Witajcie Kochane Dzieci. Jak wam minął 

weekend? Pewnie było super. 

W tym tygodniu będziemy mówić o  Waszych 

Rodzicach, bo nie długo jest ich Święto! 

 

 

 

 



,Kredki siostrzyczki’’ – rozwijanie kreatywności ruchowej. 

Rodzic czyta dziecku wiersz: 

 

Kredki siostrzyczki                                                                                                                                        
Dorota Gellner                                                                                               

My jesteśmy kredki siostrzyczki. 

Kolorowe mamy spódniczki, 

kolorowe chustki w kieszeniach… 

Kolorowe sny i marzenia.                                                           

Gdy nas ktoś do ręki bierze,                                

to biegamy po papierze! 

Rysujemy, co się da: 

kurki, chmurki, kota, psa… 

Gdy jesteśmy  w złym humorze, 

to się wszystko zdarzyć może! 

Czarne słońce… 

Śnieg zielony… 

I dom krzywy z każdej strony! 

Co to znowu za humory- 

pomyliłyście kolory! 

Ajajaj! Ajajaj! 

Co za krzyki, co za płacze. 

Ja wam wszystko wytłumaczę. 

Żółta rysować ma słońce! 

Zielona liść na gałązce! 

Czarna – czarne gawrony! 

Czerwona – maki przed domem! 

No i proszę! Jest obrazek! 

Więc zatańczmy wszyscy razem. 

 

 



     Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza. Zachęcanie do zabaw 

parateatralnych. Dziecko odpowiada na pytania: 

 Czym były siostrzyczki? 

 Co lubiły robić? 

 Czy zawsze im sprawnie wszystko wychodziło? 

 Z jakiego powodu mogły mieć zły humor? 

 

Rodzic razem z dzieckiem maszeruje po obwodzie koła, mówiąc: 

My jesteśmy kredki siostrzyczki. 

Kolorowe mamy spódniczki, 

kolorowe chustki w kieszeniach… 

Kolorowe sny i marzenia.                                                           

Gdy nas ktoś do ręki bierze,                                

to biegamy po papierze! 

(dziecko razem z rodzicem maszerują w różnych kierunkach po pokoju) 

 

Rysujemy, co się da: 

kurki, chmurki, kota, psa… 

(rodzic podnosi się, dziecko kuca) 

 

Gdy jesteśmy  w złym humorze, 

to się wszystko zdarzyć może! 

(podnosi się rodzic i dziecko) 

 

Czarne słońce… 

Śnieg zielony… 

I dom krzywy z każdej strony! 

(R. mówi do dziecka) 

 

Co to znowu za humory- 

pomyliłyście kolory! 

Ajajaj! Ajajaj! 

(rodzic i dziecko chwytają się za głowy) 



 

Co za krzyki, co za płacze. 

Ja wam wszystko wytłumaczę. 

(R. mówi, dziecko kuca) 

 

Żółta rysować ma słońce! 

(dziecko jako żółta kredka wstaje, rysuje w powietrzu ogromne słońce) 

 

Zielona liść na gałązce! 

(dziecko jako zielona kredka wstaje, rysuje w powietrzu listki) 

 

Czarna – czarne gawrony! 

(dziecko jako czarna kredka wstaje, naśladuje rękoma ruch skrzydeł) 

 

Czerwona – maki przed domem! 

(dziecko jako czerwona kredka wstaje, rysuje w powietrzu kwiaty) 

 

No i proszę! Jest obrazek! 

Więc zatańczmy wszyscy razem. 

(taniec do dowolnej muzyki) 

 

Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! – wysłuchanie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

 

 

,,Moi rodzice’’- pogadanka                                                                                                      

     Proszę porozmawiać ze swoim dzieckiem o swojej pracy, którą wykonujesz. Czy 

jest trudna? Co robisz w pracy? Zapytaj również swoją pociechę co chce robić, gdy 

dorośnie. 

 

Dziecko może pokolorować obrazki niektórych zawodów poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


